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1. Informace k aktuálnímu
stavu
• Byl podán Rozvojový záměr pro rok 2017 subjektem Armáda spásy České
republiky, z.s.
• Do Základní sítě byla zařazena kapacita 40 lůžek Domovy pro osoby se
zvláštním režimem – pro osoby závislé na návykových látkách.

• Zahájení poskytování sociální služby je limitováno vhodnou nemovitostí.
• Zlínský kraj v druhé polovině března 2018 oslovil obce s žádostí o nalezení
vhodné nemovitosti, ale nemovitost se nepodařilo nalézt.
• Z tohoto důvodu je připravována veřejná zakázka s cílem nalézt poskytovatele
sociální služby, který je schopen nemovitost zajistit nebo ji vlastní a tím řešit

potřeby těchto zájemců o sociální službu.

Předmět předběžné tržní
konzultace
Příprava veřejné zakázky Sociální služby - Domova se zvláštním režimem – pro
osoby závislé na návykových látkách
Cílová skupina:
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových
látkách (alkoholu) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.

Stěžejně se jedná o osoby, které dlouho žily život na ulici a díky rizikovému
způsobu života se jejich fyzický i psychický zdravotní stav zhoršil tak, že již
nemohou pokračovat ve stávajícím způsobu života na ulici nebo nemohou využít
klasických služeb azylových domů. Často se jedná o osoby, které díky
dlouhodobému požívání alkoholu nebo následkem pádu, úrazu či nehody, ztratily
mobilitu a již se nedokáží postarat samy o sebe. Řada z nich je i ve věku, který
není ještě seniorský. S ohledem na tuto skutečnost nejsou osobami, které by
přijaly jiné sociální služby.

Předmět předběžné tržní
konzultace
Detail cílové skupiny:
Osoby bez přístřeší, které jsou současně ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách nebo jsou Osobami s chronickým duševním onemocněním.
Věková struktura :
Aby mohlo zařízení co nejlépe reagovat na potřeby z terénu, mělo by mít
nastavenou věkovou strukturu cílové skupiny pro osoby starší 18 let. Nejeví se
vhodné omezovat tuto službu pouze na osoby seniorského věku, ale nastavit
tuto službu pro osoby od 18 let. Podmínkou by měla být schopnost přijmout jak
klienty mobilní, tak i imobilní.

Maximální kapacita služby:
Max. 40 lůžek

Předmět předběžné tržní
konzultace
Požadavky na zařízení sociální péče:
Mělo by se jednat o bezbariérový objekt, který dokáže v rámci materiálně-

technických podmínek reagovat na potřeby imobilních klientů. Nutné bezbariérové
přístupy tak, aby se po objektu mohli pohybovat klienti imobilní na invalidních
vozících, případně personál s lůžky dle Doporučeného postupu č. 3/2018.

2. Diskuze dle otázek
Dotazy:
• Je zadání srozumitelné?
• Jaké jsou reálné možnosti a s tím související datum zahájení sociální služby?
• Je reálně nastavena cílová skupina služby?
• Je vhodné v takové kapacitě služby (40 lůžek) kombinovat cílovou skupinu –
Osoby bez přístřeší, které jsou současně ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách nebo jsou Osobami s chronickým duševním onemocněním?
• Jaké jsou další specifické požadavky na materiálně-technické vybavení nad
rámec registrace vhodné pro tento druh služby a cílovou skupinu?

2. Diskuze dle otázek
Pokračování dotazů:
• Na základě jakých pravidel funguje tato služba, aby byla poskytována kvalitně
a s respektem k právům uživatelů služeb?
• Jaké by mělo být personální nastavení této sociální služby? Jedná se nám o

zkušenosti a odbornost pracovníků, jejich počet a celkovou výši pracovních
úvazků na nastavenou kapacitu zařízení – 40 uživatelů.
• Jaká je využitelnost této služby? Jak často dochází k příjmu nových uživatelů
do služby?
• Odcházejí uživatelé služby ze služby na vlastní žádost? Jak často a proč?

2. Diskuze dle otázek
Pokračování dotazů:
• Jaké jsou přibližně reálné obvyklé náklady na jedno lůžko?
• Jaký objem finančních prostředků z celkových nákladů služby tvoří příjmy od
uživatelů služby? Mají uživatelé vlastní zdroje příjmů, jsou příjemci příspěvku

na péči?
• Jaký objem finančních prostředků tvoří zdroje ze zdravotních pojišťoven?
• Jaká je zkušenost s finančními zdroji z obcí?

2. Diskuze dle otázek
Pokračování dotazů:
• Kolik je podle Vás zájemců reálně (počty) ve ZK připravených okamžitě
nastoupit?
• Je reálné vznik Domova se zvláštním režimem ve více obydlené oblasti, tedy je

výhodou zařízení situovat v lokalitě s dostupností městské hromadné dopravy?
• Jaké jiné veřejné služby uživatelé této služby využívají?
• Návazné sociální služby (i ve smyslu předcházejících, tedy síťování): jsou
potřeba a pokud ano, tak jaké?
• Existuje podle Vás „ukazatel kvality“ pro tento druh sociální služby a cílovou

skupinu?

3. Závěr jednání

Shrnutí závěrů ……….

Děkujeme za pozornost
Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Zlínského kraje

